
 وفرحة فداء األضحى عٌد

 (المبارن األضحى عٌد خطبة)

 

ه الصالحات، تتم   بنعمته الذي هلل الحمد   العالمٌن، رب    هلل الحمد   ه والسٌ  ئات، الذ نوب ت ؽفَر وبعَفو   ت ستَر وبل طف ه والم ربَات، العَطاٌا ت مبَل وبكَرم 

الَّت، العٌ  وب َّ   اْلَحْمد   َول ل  ﴿  وأبكى؛ وأضَحنَ  وهدى، وأرَشدَ  وأعَطى، ومنَع وأحٌا، أماتَ  الذي هلل الحمد   والزَّ ذْ  لَمْ  الَّذ ي لِل   ٌَك نْ  َولَمْ  َولًَدا ٌَتَّخ 

ٌن   لَه   ْلن   فً  َشر  ً   لَه   ٌَك نْ  َولَمْ  اْلم  نَ  َول  ًرا َوَكب  ْره   الذ ل    م   .[111: اإلسراء﴾ ] تَْكبٌ 

  

ٌج لبس ما أكبر هللا أكبر، هللا وها الكعبة رأوا ما أكبر هللا اإلحرام، مالبسَ  الَحج  وا ما أكبر هللا والسالم، بالتحٌَّة فبَدإ   وطاف وا الحجر، استلَم 

ٌد فً الحجٌج ولَؾ ما أكبر هللا اإلسالم، بهدي وفرحوا المرآن، بنور اهتدوا ما أكبر هللا الممام، عند وصل وا بالبٌت،  أكبر هللا عرفات، َصع 

عوا ما ل ربهم، لهم ؼفَر ما أكبر هللا الدعوات، بخالص والمروة الصفا فً تضرَّ  وتحلَّلوا وحلَم وا رموا ما أكبر هللا التَّبعات، عنهم وتحمَّ

وا، ت ونَحر  ة بذلن فتمَّ  .وأصٌالً  ب كرةً  هللا وس بحان كثًٌرا، هلل والحمد كبًٌرا، أكبر هللا اإلسالم، حجَّ

  

 سبحانه َشك ور، عبد   كل    على العشر األٌَّام هذه فً تفضَّل الذي هلل الحمد والس رور، للهناء َمصدًرا اإلسالم فً األعٌاد جعَل الذي هلل الحمد  

ماب شدٌد التَّوب ولاب ل الذنب ؼاف ر  .الع 

  

 .أكبر هللا أكبر، هللا أكبر، هللا

  

 .ٌالً وأص ب كرةً  هللا وس بحان كثًٌرا، هلل والحمد كبًٌرا، أكبر هللا

  

ا الحمد   لن ربنا ا، دوًما الحمد   ولن وجهًرا، سرًّ  .ونثًرا شعًرا الحمد ولن وكرًّ

  

 جاعَ  أنْ  ٌوم الحمد   لن لإلٌمان، وهدٌتنا الناس من كثٌر   ضلَّ  أنْ  ٌومَ  الحمد   لن لإلسالم، وأرشدتنا الناس من كثٌر   كفَر أنْ  ٌوم الحمد   لن

ٌْن بٌن وألمتَنا الناس، من كثٌر   نام أنْ  ٌومَ  الحمد   لن رزلن، من وأطعمتنا الناس، من كثٌر    :فضلن من ٌَد

  

َما لَْوالَ  َوهللا   ٌْنَا الله    اْهتََد

ٌْنَا َوالَ  تََصدَّْلنَا َوالَ    َصلَّ

 

لَنْ  ٌنَةً  فَؤَْنز  ٌْنَا َسك    َعلَ

ٌْنَا إ نْ  األَْلَدامَ  َوثَب  ت     الَلَ



  

 .البَشر عدد الحمد   لن الشَجر، عدد الحمد   لن الحَجر، عددَ  ربنا الحمد   فلن

  

 أعٌادنا والصؽٌر، الكبٌر وٌَحٌاها والمرأة، الرجل لٌعٌشها النفٌر؛ للفرحة وت علن بالتكبٌر، تبدأ اإلسالم فً األعٌاد هللا، عبادَ  المسلمون، أٌ ها

 .وتكبٌر   تهلٌل  

  

ل د وإذا هللا، كبَّرنا ذبَحنا وإذا هللا، كبَّرنا الصالة فً دَخلنا وإذا هللا، كبَّرنا ألَمنا وإذا هللا، كبَّرنا أذنا إذا  خ ضنا وإذا هللا، كبَّرنا المولود و 

ن  .الحمد وهلل أكبر هللا أكبر هللا هللا، إالَّ  إله ال أكبر، هللا أكبر هللا أكبر هللا: وللنا استَمبَلناه بالتكبٌر العٌد   جاء وإذا هللا، كبَّرنا المعار 

  

ٌهات تنفٌذ   إنَّه ل وا﴿  هللا؛ لتَوج  ةَ  َول ت ْكم  دَّ وا اْلع  َ  َول ت َكب  ر  ونَ  َولَعَلَّك مْ  َهَداك مْ  َما َعلَى ّللاَّ  .[185: البمرة﴾ ] تَْشك ر 

  

، فكبَّرت منى، فكبَّرت عمر كبَّر العٌد جاء فإذا منى، فً لبَّة - عنه هللا رضً - الخطاب بن لعمر كان ة أمامَ  وكؤنَّن األرض   أنَّ  ت عل ن أمَّ

سار الذلَّة وأنَّ  هلل، إالَّ  ٌكونان ال والخضوع الخنوع  وأنَّ  هللا، من إالَّ  ٌكونان ال واالست لَهام االست مَداد وأنَّ  هللا، لذات إالَّ  ٌكونان ال واالنك 

 .وتعالى سبحانه - باهلل إالَّ  ٌكونان ال واالست عانة الحفظَ  وأنَّ  هللا، على إالَّ  ٌكونان ال والتوك ل العَْون

  

 :معنى ذات كلمة   العٌد

، فٌه ٌوم   كل   هو: العٌد ًَ : األعرابً ابن لال ٌَعود؛ عاد من الكلمة وأصل جمع  جدَّد؛ بفرح   سنة كلَّ  ٌَع ود ألنَّه عًٌدا؛ العٌد س م    لسان" م 

ر كلمة   وفَرَحة، نَضارة الَوجه وتمأل ونَشَوة، صفاءً  الملبَ  وتمأل وبهجةً، أنًسا النفس تمأل َعذبة رلٌمة كلمة   اإلسالم فً العٌد ،"العرب  ت ذك  

ته، والمرٌضَ  بؤسرته، الوحٌدَ  ته، والضعٌؾَ  بحاجته، والفمٌرَ  بصحَّ ٌرته، ببلده والبعٌدَ  بموَّ ٌن بؤبٌه، والٌتٌمَ  وَعش  سك  ورات بؤلدس والم   َضر 

ر الحٌاة، س ل ً أَنَا أَلَْؼل بَنَّ  ّللاَّ   َكتَبَ ﴿  لوي؛ كل    من ألوى - سبحانه - فهو باهلل، هإالء كلَّ  وت ذك   َ  إ نَّ  َور  ي   ّللاَّ ٌز   لَو   .[21: المجادلة﴾ ] َعز 

  

ً   ه وَ  َوّللاَّ   ّللاَّ   إ لَى اْلف مََراء   أَْنت م   النَّاس   أٌَ َها ٌَا﴿  ؼنً؛ كل    من وأؼنى ٌد   اْلؽَن   .[15: فاطر﴾ ] اْلَحم 

  

ْلن   َمال نَ  اللَّه مَّ  ل ل  ﴿  عزٌز؛ كل    من وأعز   ْلنَ  ت ْإتً  اْلم  ع   تََشاء   َمنْ  اْلم  ْلنَ  َوتَْنز  نْ  اْلم  مَّ ز   تََشاء   م  ل   تََشاء   َمنْ  َوت ع  نَ  تََشاء   َمنْ  َوت ذ  َد  ٌْر   بٌ   إ نَّنَ  اْلَخ

ء   ك ل    َعلَى ًْ ٌر   َش  .[26: عمران آل﴾ ] لَد 

  

اللًا لٌست اإلسالم فً األعٌاد بالًا ولٌَستْ  الشَّهوات، وراءَ  انط  مات، انت هاًكا ولٌست النَّزوات، إلى س  حرَّ  أو الحدود على َسْطًوا أو للم 

 .الحرمات

  



 :الطاعة بعد تؤتً طاعة   اإلسالم فً األعٌاد  

لَ  الذي رمضان بَشهر   ارتَبَط الفطر عٌد ر الذي الصوم وفٌه الم رآن، فٌه أ نز  ل وا﴿  والتَّكبٌر؛ بالش كر ٌ ختَم موسم المرآن، بَهْدي ٌذك    َول ت ْكم 

ةَ  دَّ وا اْلع  َ  َول ت َكب  ر  ونَ  َولَعَلَّك مْ  َهَداك مْ  َما َعلَى ّللاَّ  .[185: البمرة﴾ ] تَْشك ر 

  

كر ٌ ختَم موسم الحج، بفرٌضة ارتَبَط األضحى وعٌد واَواذْ }﴿  والتَّكبٌر؛ بالذ   َ  ك ر   عبرَ  تتجدَّد ذكرٌات[ 203: البمرة﴾ ] َمْعد وَدات   أٌََّام   فً  ّللاَّ

مان ك جٌل، بعد جٌالً  األجٌال   وتَحٌاها والمكان، الزَّ  على ٌهب   بلٌلته ٌوم كل أٌَّام، عشرة ولمعانًا، َصفاءً  وتَزداد ٌمٌنًا، وتتؤلَّك إٌمانًا، فتتعمَّ

ماء، فٌه ٌضخ   المكدود للبن د الَحٌاء، فٌه وٌ نب ت الد   وح، فٌه وٌ جد   ٌن، بلٌلته ٌوم كل اإلٌمان، فٌه وٌزٌد الر  ًَ  ٌا ٌ ناد  ر، الشر باؼ   وٌا أَلص 

ً، الصالحٌن ن ف وس ٌا ألب ل، الخٌر باؼً ً، المتَّم ٌن ل لوبَ  وٌا افَرح   فً ارَؼب وا ارَؼب وا، الرحمن عباد وٌا تؤهَّبوا، الجنَّة ع شَّاق ٌا امَرح 

 .هللا جنَّة وفً هللا، حب وفً هللا، طاعة

  

وا للذٌن ط وبَى ولاموا، صاموا للذٌن فط وبَى ستَؽف رٌن كانوا للذٌن ط وبَى وأعَطْوا، ضحَّ نف مٌن باألسحار، م   هذا أعَظمَ  ما والنَّهار، باللٌل م 

ٌن دوا أمَرهم، لٌجَمع وا وأمنًا؛ للناس مثابةً  جعَلَه الذي الحرام، بٌته لزٌارة هعبادَ  - وجلَّ  عزَّ  - هللا ٌدعو! اإلسالم هذا أجَملَ  وما! الد    ولٌ وح  

فوا تفَثَهم، ولٌمضوا هممهم، وٌشَحذ وا صفَّهم،  فً المرٌب باألمس كانت هللا، ونظرات هللا، ورحمات هللا، نفحات العتٌك، بالبٌت ولٌطوَّ

كر ٌوم المباهاة، ٌوم المناجاة، ٌوم هللا، عرفات ٌوم، أفَضل   فاء، النَّماء ٌوم والثَّناء، الشكر ٌوم والدعاء، الذ    المرٌد الشٌطان إذالل ٌوم والصَّ

ٌْظ   ٌوم واندحاره، ع سنوي مإتمر األكبر، المإمنٌن مإتمر ٌوم الع ظَمى، المسلمٌن وحدة ٌوم وانكساره، الملعون إبلٌس َؼ  فٌه ٌجتَم 

 ولرب    واحد   لهدؾ   المكان هذا فً اجتَمع وا وأوطانهم، ل ؽاتهم اختالؾ على وألوانهم، ألسنتهم اختالؾ على األرض أجناس من المسلمون

ون واحد، سل مون، جمٌعًا إنهم العمل، وحدةَ  وٌَبن ون الهدؾ، وحدةَ  ٌَصنَعون إنهم عذابَه، وٌَخاف ون رحمته، ٌَرج   ٌَعب دون، واحد لرب    م 

هون، واحدة ولمبلة   ٌَتَّب عون، واحد ولرسول   ! الوحدة؟ هذه من أعظم وحدة هنان هل ٌ إد ون، واحدة وألعمال ٌمرإون، واحد ولكتاب   ٌتَّج 

ة العبادة سالمة إلى سبٌالً  ذلن لٌكن ه   إ نَّ ﴿  العمٌدة؛ وصحَّ ت ك مْ  َهذ  ةً  أ مَّ َدةً  أ مَّ  .[92: األنبٌاء﴾ ] فَاْعب د ون   َرب ك مْ  َوأَنَا َواح 

  

ه   َوإ نَّ ﴿  اإلٌمان؛ وزٌادة التَّموى لبلوغ طرٌمًا ذلن لٌكنْ  ت ك مْ  َهذ  ةً  أ مَّ َدةً  أ مَّ د اإلسالم ،[52: المإمنون﴾ ] فَاتَّم ون   َرب ك مْ  َوأَنَا َواح  ة، ٌ وح    فلماذا األمَّ

ة، ٌعز   اإلسالم! تتشتَّت؟ ؟ فلماذا األمَّ ة، ٌ ؽنً  اإلسالم! تذل  ي اإلسالم! تفتَم ر؟ فلماذا األمَّ ة، ٌَهد  ؟ فلماذا األمَّ ٌْؾَ ! ﴿ تضل  ونَ  َوَك  َوأَْنت مْ  تَْكف ر 

ٌْك مْ  ت تْلَى ك مْ  ّللاَّ   آٌَات   َعلَ مْ  َوَمنْ  َرس ول ه   َوفٌ  يَ  فَمَدْ  ب الِلَّ   ٌَْعتَص  َراط   إ لَى ه د  ْستَم ٌم   ص   .[101: عمران آل﴾ ] م 

  

نْ  أَفَْضت مْ  فَإ ذَا﴿  عرفة؛ ٌوم إنَّه نعم، وا َعَرفَات   م  َ  فَاْذك ر  ْندَ  ّللاَّ وه   اْلَحَرام   اْلَمْشعَر   ع  نْ  ك ْنت مْ  َوإ نْ  َهَداك مْ  َكَما َواْذك ر  نَ  لَْبل ه   م  ال  ٌنَ  لَم  : البمرة﴾ ] الضَّ

198]. 

  

لها إنما ت كتَب، ال وأحاسٌس ت وَصؾ، ال مشاعر إنها ٌها، الذي ٌتذوَّ ره ٌ إد    فٌنظ ر نداَءها، ٌ لب ً  الذي وٌحس ها ٌحضرها، الذي اوٌستَشع 

ً - السالم علٌها - هاجر َسعَتْ  كما ٌَسعَى الَممام، عند وٌ صل  ً الحجر، وٌ عان ك الكعبة، ى كما وٌ ضح   ٌع - السالم علٌه - إبراهٌم ضحَّ  وٌ ط 

 فمط - عنه هللا رضً - عمر لبَّل كما الحجرَ  وٌ مب  ل - والسالم الصالة علٌه - محمد   طاؾَ  كما وٌَط وؾ - السالم علٌه - إسماعٌل أطاع كما

، مكانَ  تؤتً لدًما لعلَّ  وإخالص، ورؼبة   حب    عن  الؽفران، وٌَكون اإلٌمان، فٌزداد سعً ، مكان ٌؤتً وسعًٌا طواؾ، مكانَ  ٌؤتً وَطوافًا لدم 

ر  .األمان وٌؤتً األمن، وٌنتَش 

  

 :الفداء ٌوم   العٌد



فاء، الفَرح ٌوم والف داء، التضحٌة ٌوم األضحى عٌد ٌْن السماء رب    من المكافؤة ٌوم والصَّ ٌْن للنبٌَّ  الفضل صاحبً وإسماعٌل إبراهٌم الكرٌَم

ٌن أعداء كلَّ  ٌجعَل   كما األسفَل ٌن، من وجعَلَهم وأبعََدهم، لَطَمهم هللا لكنَّ  سوًءا، بإبراهٌم األعداء   أراد والعَطاء، ٌن؛ ٌوم ىإل الد    فَؤََراد وا﴿  الد  

ًٌْدا ب ه    .[98: الصافات﴾ ] اأْلَْسفَل ٌنَ  فََجعَْلنَاه م   َك

  

ا ٌن   َرب ً  إ لَى ذَاه ب   إ ن ً  َولَالَ ﴿  آَخر؛ وهدؾ   آَخر، وطرٌك   آَخر، شؤن   فله - السالم علٌه - إبراهٌم أمَّ  َرجاء ،[99: الصافات﴾ ] َسٌَْهد 

نَ  ل ً َهبْ  َرب   ﴿  التوحٌد؛ وب ناء األرض، إلصالح الصالحٌن فمط ٌرٌد مشروع، ٌنَ  م  ال ح   المخلصٌن ودعاء ،[100: الصافات﴾ ] الصَّ

جاب   مسموع    .[101: الصافات﴾ ] َحل ٌم   ب ؽ اَلم   فَبَشَّْرنَاه  ﴿  واللحظة؛ التو    فً وم 

  

دٌن من والتابعٌن هكذا، األنبٌاء طرٌك دٌن، مع الم صل حٌن، مع تَتعاَون السماء هكذا، الموح   لٌن الم خل صٌن، مع الموح   د للدٌن، العام   ت مه  

 .أهدافهم وتنصر َرؼباتهم، وت حم  ك كسَرهم، تَجب ر َعمباتهم، وت ذل  ل طرٌمَهم،

  

و؛ وٌ بتَلى؛ لٌَعل و، وٌ ختَبر؛ لٌ مَنح، ٌ متَحن؛ - السالم علٌه - إبراهٌم ا﴿  لٌَسم  ًَ  َمعَه   بَلَػَ  فَلَمَّ ً، بَدأ[ 102: الصافات﴾ ] السَّْع  أعَظم   وهنا ٌَمش 

ه، وتمحٌصَ  للب ه، إخالصَ  أرادَ  هللا لكنَّ  لولده، الوالد من الحب مرحلة فاء فإاد  ا﴿  وجهته؛ واجت باء نفسه، واصط  ًَ  َمعَه   بَلَػَ  فَلَمَّ  ٌَا لَالَ  السَّْع

 ًَّ نَ  أَن ً  اْلَمنَام   فً  أََرى إ ن ً  ب نَ د نً  ت ْإَمر   َما اْفعَلْ  أَبَت   ٌَا لَالَ  تََرى َماذَا فَاْنظ رْ  أَْذبَح  نَ  ّللاَّ   َشاءَ  إ نْ  َستَج  ٌنَ  م  اب ر   .[102: الصافات﴾ ] الصَّ

  

إٌَا ًَّ  ٌَا: ﴿ ذات ه الوالد من االبن   وٌ بلَّػ هلل، طاعةً  االبن؛ ذبح فٌها ر  نَ  أَن ً  اْلَمنَام   فً  أََرى إ ن ً  ب نَ  ؛[102: الصافات﴾ ] تََرى َماذَا فَاْنظ رْ  أَْذبَح 

ً تَباَدل، الحب من الرائع، األسلوبَ  هذا التربٌة وع لَماء الٌوم د عاة لٌَع  تَباَدل، واألدب الم  َحن، وأشد    الظ روؾ، أحلَن   فً الم   وأصعب الم 

ه بالمستوى الؽ الم فٌرد   الَموال ؾ، ٌَة من إلخالص،وا الشَّجاعة من نَفس   المشٌئة؛ وتمدٌم العالً، والذَّوق الرفٌع، األدب من والفداء، التضح 

 ت ْإَمر   َما اْفعَلْ  أَبَت   ٌَا لَالَ ﴿  هللا؛ وفضل هللا، وعون هللا، بإذن إالَّ  المبتلَى منها ٌخرج وال المرء، علٌها ٌنتصر وال فتنة، مولؾ المولؾ ألنَّ 

د نً  نَ  ّللاَّ   َشاءَ  إ نْ  َستَج  ٌنَ  م  اب ر   .[102: الصافات﴾ ] الصَّ

  

ا﴿  الحسم؛ لحظة وجاَءتْ  ن   َوتَلَّه   أَْسلََما فَلَمَّ ٌْن من االست سالم فكان ،[103: الصافات﴾ ] ل ْلَجبٌ   لطاعة الكرٌمٌن من الحب وكان هللا، ألمر   النبٌَّ

لت وه نا﴾  أَْسلََما﴿  ذاته؛ واألداء نفسه، بالمستوى هللا ٌْنَاه  ﴿  وجاَزى؛ فناَدى علٌه، وصدَّق المولؾ، شهد هللا السَّماء، تدخَّ ٌم   ٌَا أَنْ  َونَاَد  إ ْبَراه 

ْإٌَا َصدَّْلتَ  لَدْ *  ي َكذَل نَ  إ نَّا الر  نَ  نَْجز  نٌ  ْحس   .[105 - 104: الصافات﴾ ] اْلم 

  

ن   اْلباََلء   لَه وَ  َهذَا إ نَّ ﴿ ! أعَظَمه ما ابت الء  ! أصعَبَه ما اخت بار  ! أشدَّه ما امتحان   بٌ   اجتاَزه - السالم علٌه - إبراهٌم لكنَّ  ،[106: الصافات﴾ ] اْلم 

از   ك الشََّرؾ، مراتب مع بامتٌ  ل مع له هللا بتَوفٌ  ﴿  الف داء، ٌوم فً السَّماء من الف داء فكان الٌمٌن، َممامات مع له هللا وبعون اإلخالص، َمناز 

ٌْنَاه   ْبح   َوفََد ٌم   ب ذ  كر   لٌَعل و ؛[107: الصافات﴾ ] َعظ  ٌْه   َوتََرْكنَا﴿  العالَمٌن؛ فً إبراهٌم آل ذ  ٌنَ  فً  َعلَ ر  ٌمَ  َعلَى َساَلم  *  اْْلخ  : الصافات﴾ ] إ ْبَراه 

108 - 109]. 

  

فاء وهذا الَمْنح وهذا ران ال االصط  َ  إ نَّ ﴿  فمط؛ إبراهٌم آل على ٌمتَص  ٌمَ  َوآلَ  َون وًحا آَدمَ  اْصَطفَى ّللاَّ ْمَرانَ  َوآلَ  إ ْبَراه  ٌنَ  َعلَى ع   آل﴾ ] اْلعَالَم 

ران ال ،[33: عمران لٌن والم خل صٌن المحسنٌن لكل    وإنَّما فمط، هإالء على ٌمتَص  ٌن ٌوم إلى هلل العام  ٌن؛ الناس من الد   ي َكذَل نَ ﴿  أجَمع   نَْجز 

نَ  نٌ  ْحس  نَ  ٌَْصَطف ً ّللاَّ  ﴿  ،[110: الصافات﴾ ] اْلم  س اًل  اْلَماَلئ َكة   م  نَ  ر  َ  إ نَّ  النَّاس   َوم  ٌع   ّللاَّ ٌر   َسم   .[75: الحج﴾ ] بَص 



  

نْ  إ نَّه  ﴿  العالَمٌن؛ رب    من تمدٌر   َشهادة فً إلبراهٌم اإلٌمان خاتم ثم نَا م  بَاد  نَ  ع  نٌ  ْإم   .[111: الصافات﴾ ] اْلم 

  

فا وهذا التمدٌر   هذا رة الدنٌا فً ءاالصط  ؼبة نفَسه ٌسفه ال ول َمن له واْلخ  لَّة   َعنْ  ٌَْرَؼب   َوَمنْ ﴿  آَخر؛ طرٌك   فً بالرَّ ٌمَ  م   َسف هَ  َمنْ  إ الَّ  إ ْبَراه 

ٌْنَاه   َولَمَد   نَْفَسه   ْنٌَا فً  اْصَطفَ َرة   فً  َوإ نَّه   الد  نَ  اْْلخ  ٌنَ  لَم  ال ح   .[130: البمرة﴾ ] الصَّ

  

ة لٌت قَ  األ َمم، من األَكلَة علٌه تَكالَبتْ  األعداء، علٌه تَكاثَرَ  فاإلسالم الفداء، تتعلَّم األمَّ ر  ئ كتاب ه ح   وازداد الحدود، تعطَّلت بنبٌ  ه، واست هز 

دود، كت الممدَّسات، س ل بت الص  د الدماء، س ف كت األعراض، وانت ه  ٌن وأمسى وَطن ه، فً ؼرٌبًا اإلسالم أصبَحَ  الع لَماء، واضط ه   طرًٌدا الد  

ٌه؟ َمن له؟ َمن أهله، بٌن ً َمن! ٌَفد   !أجل ه؟ من ٌ َضح  

  

ة فً جدٌد إبراهٌم من أالَ  ن األمَّ ٌعَه ٌَتر  ٌن   َرب ً  إ لَى ذَاه ب   إ ن ً ﴿  وٌنَطل ك الصَّحراء فً وَزوَجه َرض   إلى مهاجر   ،[99: الصافات﴾ ] َسٌَْهد 

ر   إ ن ً ﴿  ربه َهاج  ٌز   ه وَ  إ نَّه   َرب ً  إ لَى م  ٌم   اْلعَز   .[26: العنكبوت﴾ ] اْلَحك 

  

رْ  َوَمنْ ﴿  فحسب؛ إلبراهٌم لٌس ل   فً  ٌ َهاج  دْ  ّللاَّ   َسبٌ  َراَؼًما اأْلَْرض   فً  ٌَج  ًرا م  جْ  َوَمنْ  َوَسعَةً  َكثٌ  نْ  ٌَْخر  ٌْت ه   م  ًرا بَ َهاج   ث مَّ  َوَرس ول ه   ّللاَّ   إ لَى م 

ْكه   ه   َولَعَ  فَمَدْ  اْلَمْوت   ٌ ْدر  ًٌما َؼف وًرا ّللاَّ   َوَكانَ  ّللاَّ   َعلَى أَْجر   .[100: النساء﴾ ] َرح 

  

ي جدٌدة هاجر من أالَ  والٌَم ٌن، اإلٌمان وعاَشت لإلسالم، لدَّمت ثابتة   أسرة    فً الٌَم ٌن وروعة التوك ل، حمٌمةَ  المسلمٌن وت عل  م اإلسالم، تَفد 

ٌن، ٌوم إلى السَّعً جمال   وكذلن ،"ٌ ضٌ  عنا لن إذًا" العالَمٌن، رب    هللا م جدٌد إسماعٌلَ  من أالَ  الد   وَحه ٌ مد    لرب  ه، طاعةً  وحٌاته ونفَسه ر 

ه، وتَنف ٌذًا ضاه؛ وطلَبًا ألمر  د نً  ت ْإَمر   َما اْفعَلْ  أَبَت   ٌَا﴿  لر  نَ  ّللاَّ   َشاءَ  إ نْ  َستَج  ٌنَ  م  اب ر   .[102: الصافات﴾ ] الصَّ

  

ٌن إلى اْلن ٌَك ون ما أحَوج   اإلسالم ٌن، م ضح    الفرد ٌَسم و حتى لهم، هللا أعطاه ما كل    ومن أبنائهم، ومن أموالهم ومن أولاتهم من وفاد 

ة، وتَعل و ر حتى األمَّ ٌن، ٌنتَص  و؟ َمن المبٌن، الحك    راٌَة   وتعلو الد   ي؟ ٌفر   وَمن ٌَسم  ً وَمن ٌمسن؟ َمن! وٌَجر  ٌع؟ وَمن! وٌَفد ي؟ ٌ عط   ٌ ط 

لَّة   َعنْ  ٌَْرَؼب   َوَمنْ ﴿  وٌعصً؟ ٌرؼب وَمن ٌمَ  م  ٌْنَاه   َولَمَد   نَْفَسه   َسف هَ  َمنْ  إ الَّ  إ ْبَراه  ْنٌَا فً  اْصَطفَ َرة   فً  َوإ نَّه   الد  نَ  اْْلخ  ٌنَ  لَم  ال ح  : البمرة﴾ ] الصَّ

130]. 

  

ٌن العاملون ؾ للد   ل أجَرهم، هللا ٌ ضاع  كَرهم؛ هللا وٌ عل ً شؤنَهم، وٌَرفَع طرٌمَهم، هللا وٌ سه   تَاب   فً  َواْذك رْ ﴿  ذ  ٌمَ  اْلك  ٌمًا َكانَ  إ نَّه   إ ْبَراه  د   ًّا ص   نَبٌ 

تَاب   فً  َواْذك رْ ﴿  ،[41: مرٌم﴾ ] ٌلَ  اْلك  قَ  َكانَ  إ نَّه   إ ْسَماع  ًّا َرس والً  َوَكانَ  اْلَوْعد   َصاد   إلى جٌل   بعدَ  جٌالً  األجٌال   فتَذك رهم ،[54: مرٌم﴾ ] نَبٌ 

ثَ  أنْ   .علٌها وَمن األرضَ  هللا ٌَر 

  

 !األفراح؟ هذه ل َمن لكن األفراح، فرح   اإلسالم فً العٌد

 



ل ون؟ ٌرتَش ون أو وٌنهبون، ٌسرلون فوَجَدهم الحج، موسم جاَءهم للذٌن هل  هل! وٌ داه نون؟ ٌؽش ون أو وٌكذبون، ٌ ناف مون للذٌن هل! وٌستَؽ 

ناًدا السَّماء لوانٌن ٌَرف ضون أو بؽًٌا، هللا حدودَ  ٌتعدون أو ظلًما، الٌتامى أموالَ  ٌَؤك لون أو وٌستَب د ون، ٌَظل مون للذٌن  للذٌن هل! وكفًرا؟ ع 

شاَهدة فً لٌلهم ٌَمض ون رٌن، ؼٌ  هم وفً ساهٌن، ؼفلة   فً نهاَرهم ٌَمَطعون للذٌن هل الخلٌعة؟ واألفالم الهاب َطة، المسلسالت م   ال ثم ساد 

 .رب ً  رحم َمن إالَّ  كالَّ،! ٌتوبون؟

  

ونَ  ك ْنت مْ  ب َما ذَل ك مْ ﴿  الحك؛ بؽٌر فرح ألنَّه مشروع؛ ؼٌر فرًحا زائفًا، فرًحا زائالً، فرًحا هإالء فلٌفرح ٌْر   اأْلَْرض   فً  تَْفَرح   َوب َما اْلَحك    ب ؽَ

ونَ  ك ْنت مْ   .[75: ؼافر﴾ ] تَْمَرح 

  

ونَ  إ نَّ ﴿  الملعون؛ لارون كفرح زائ ؾ   فرحهم نْ  َكانَ  لَار  مْ  فَبَؽَى م وَسى لَْوم   م  ٌْه  ٌْنَاه   َعلَ نَ  َوآتَ  أ ول ً ب اْلع ْصبَة   لَتَن وء   َمفَات َحه   إ نَّ  َما اْلك ن وز   م 

ة   ه   لَه   لَالَ  إ ذْ  اْلم وَّ َ  إ نَّ  تَْفَرحْ  الَ  لَْوم  ب   الَ  ّللاَّ ٌنَ  ٌ ح  ح   .[76: المصص﴾ ] اْلفَر 

  

هم ا﴿  هإالء؛ كفَرح مإلَّت فَرح  وا َما نَس وا فَلَمَّ ر  مْ  فَتَْحنَا ب ه   ذ ك   ٌْه  ء   ك ل    أَْبَوابَ  َعلَ ًْ وا إ ذَا َحتَّى َش ح  ْبل س ونَ  ه مْ  فَإ ذَا بَْؽتَةً  أََخْذنَاه مْ  أ وت وا ب َما فَر  ﴾  م 

 .[44: األنعام]

  

هم ؛ ؼٌر   ومنموص   صحٌح ، ؼٌر   مكذوب   فَرح  ل  رتَب ط   ألنَّه كام  وا﴿  فمط؛ ومتاعها ونزواتها وشهواتها بالدنٌا م  ح  ْنٌَا ب اْلَحٌَاة   َوفَر   اْلَحٌَاة   َوَما الد 

ْنٌَا َرة   فً  الد   .[26: الرعد﴾ ] َمتَاع   إ الَّ  اْْلخ 

  

وا، وأللَع وا ب واتا لو أما م  وا ولم وند  ر  هم ٌَمبَل هم هللا فإنَّ  - التوبة شروط وحمَّموا المعاصً، إلى العودة على ٌ ص  ح   مهما عنهم، وٌعفو وٌ سام 

يَ  ٌَا ل لْ ﴿  أكثر؛ هللا فعفو كثٌرةً  آثامهم كانت ومهما أكبر، فاهلل كبٌرةً  سٌ  ئاتهم كانت ومهما أعظم، فاهلل عظٌمة ذنوبهم كانت بَاد  ٌنَ  ع   الَّذ 

مْ  َعلَى أَْسَرف وا ه  نْ  تَْمنَط وا الَ  أَْنف س  َ  إ نَّ  ّللاَّ   َرْحَمة   م  ٌعًا الذ ن وبَ  ٌَْؽف ر   ّللاَّ ٌم   اْلؽَف ور   ه وَ  إ نَّه   َجم  ح   .[53: الزمر﴾ ] الرَّ

  

ٌْه جعَل للذي! ل َمن؟ العٌد فرحة ا ٌَد ا والنَّهار باللٌل ٌ نف ك راحَ  هللا، لعَطاء َمَمرًّ رًّ ًٌّا، ب كَرة وعالنٌة، س   فٌ صل ح المسلمٌن، بؤمر ٌهتم   للذي وَعش 

مٌن، بٌن ستَضعَفٌن، كاهل عن وٌَضع   المتخاص  حاَصرٌن، وٌَدعو الم   ٌَحفَظ ها إنما ٌَنساها، وال ٌتعدَّاها، ال هللا حدود عند ولَّافًا كان للذي للم 

 .وٌَرعاها

  

طواًعا هللا، طاعة فً لٌ  ن   هو للذي بًّا هللا، ألمر م  ح  ئ إذا هللا، بمنهج عامالً  - وسلَّم علٌه هللا صلَّى - هللا لرسول م   سمع الم رآن علٌه ل ر 

ْعنَا إ نَّنَا َربَّنَا﴿  ولبَّى؛ آمن باإلٌمان ن ود ي وإذا وأنَصَت، ًٌا َسم  نَاد  ي م  ٌَمان   ٌ نَاد  ن وا أَنْ  ل إْل   .[193: عمران آل﴾ ] آَمنَّافَ  ب َرب  ك مْ  آم 

  

ٌْه إلى أحَسنَ  للذي ا َمعصٌة، ؼٌر فً لهما طائ عًا والَد ًٌما بارًّ  وٌَعَمل وخ ضوع، بخشوع   وٌ صل  ً وتفك ر، بتدب ر المرآن ٌَمَرأ للذي بهما، وَرح 

 .صحٌح بفهم   لدٌنه

  



ة الجماعة، صالة على ٌ حاف ظ للذي  وما الد نٌا من خٌر   الفجر   ركعَتَا)) فٌها، وما الدنٌا وتصؽ رها المالئكة، تَشَهدها التً الفجر صالة وخاصَّ

حه ؛((فٌها ه بَمْشً   - تعالى - الرب   ٌَفَرح)) األلبانً، صحَّ ًٌا المسجد إلى عبد  توض    ."خزٌمة ابن صحٌح" ؛((م 

  

وا هإالء ح  هم على وهم ٌكل ون، وال ٌمل ون ال األعمال هذه ٌ إد ون رب  هم، بطاعة فَر  هم َعهد  عون ال وأعمالهم وَوعد  طون، وال ٌنمَط   وإنما ٌ فر  

؛ كل    وربَّ  األشجار، وربَّ  األحجار ربَّ  ٌعبدون وإنما أشجاًرا، وال أحجاًرا ٌَعب دون ال ٌستَم ٌمون، أعمالهم على  أصحاب هم لذلن شًء 

ون وملوكه، الفرح ون محموًدا، فرًحا ٌفَرح  ون َمشروًعا، فرًحا ٌفَرح  ون هللا، بطاعة ٌفَرح  ون هللا، بفضل ٌفَرح   ل لْ ﴿  هللا؛ برحمة وٌفَرح 

وا فَب ذَل نَ  َوب َرْحَمت ه   ّللاَّ   ب فَْضل   ٌْر   ه وَ  فَْلٌَْفَرح  ا َخ مَّ  .[58: ٌونس﴾ ] ٌَْجَمع ونَ  م 

  

ٌنَ ﴿  هللا؛ سبٌل فً أرواَحهم ببْذلهم ٌَفَرحون كما ح  نْ  ّللاَّ   اه م  آتَ  ب َما فَر  ونَ  فَْضل ه   م  ر  ٌنَ  َوٌَْستَْبش  مْ  ٌَْلَحم وا لَمْ  ب الَّذ  نْ  ب ه  مْ  م  مْ  َخْوؾ   أاَلَّ  َخْلف ه  ٌْه   َعلَ

 .[170: عمران آل﴾ ] ٌَْحَزن ونَ  ه مْ  َوالَ 

  

ح ثم ٌؤكلها، شَرع لرنه، من تَمرات   أخرج األنصاري الحمام بن عمٌر ت   أنا لئنْ : ٌمول بها طوَّ  طوٌلة، لحٌاة   إنها هذه تََمراتً آك ل حتى َحٌٌ 

 :وأنشد

  

ٌْر   هللا   إ لَى َرْكًضا   َزاد   ب ؽَ

 

  اْلَمعَاد   َوَعَملَ  الت مَى إ الَّ 

 

ْبرَ  َهاد   َعلَى هللا   فً  َوالصَّ   اْلج 

 

  النَّفَاد   ع ْرَضة   َزاد   َوك ل  

 

ٌْرَ  َشاد   َواْلب ر    الت مَى َؼ   َوالرَّ

  

ود وهو ٌمول - عنه هللا رضً - بالل   كان - وسلَّم علٌه هللا صلَّى - هللا رسول بلماء ٌَفَرحون وكما  ألمى ؼًدا! وافرحتاه: هلل بنفسه ٌَج 

 .وصحبه محمًدا األحبَّة،

  



ٌْناه، ففاَضتْ  خالًٌا هللا ذَكر لرجل   وط وبَى هلل، طاعة   فً نَشؤ لشاب    فط وبَى رتْ أ   لفتاة   وط وبَى َع ن: فمالت بالحجاب، م   وط وبَى هللا، ٌا لبٌَّ

 ووَصل أٌتاًما، ورحم أجساًدا، وكسا أفواًها، أطعَمَ  ل َمن وط وبَى هللا، فً حبًّا خمَسها وصلَّتْ  شهَرها، وصاَمتْ  زوَجها، أطاَعتْ  المرأة  

 .أرحاًما

  

 :مستمر   جهاد  

 فً وتَرحالكم، حل  كم فً معكم، هللا ٌكن هللا مع كونوا وأنفسكم، وأموالكم دٌنكم فً ٌحفظكم وعهوده، وحدوده فروضه فً هللاَ  احفَظ وا

كم فً وسكناتكم، حركاتكم كم، ٌ سر  تكم فً وع سر  ناكم فً وضعفكم، لوَّ د وا وفمركم، ؼ  د وا أنفَسكم، جاه  دة الخلوؾ وجاه   الملتوٌة المترد  

دة  .اإلٌمان دلٌل   ذلن ففً الحسنة، والموعظة وبالحكمة بالنَّصٌحة، المترد  

  

ً - مسعود بن عبدهللا عن ً    من ما: ))لال - وسلَّم علٌه هللا صلَّى - هللا رسول أنَّ  - عنه هللا رض  ة   فً هللا بعَثَه نب  من له كان إالَّ  لبلً أمَّ

ته ذون وأصحاب حوارٌ ون أمَّ هم من تخلؾ إنها ثم بؤمره، وٌمتَد ون بسنَّته ٌَؤخ   ٌ إَمرون، ال ما وٌَفعَلون ٌَفعَلون، ال ما ٌمولون خلوؾ   بَعد 

 ؛((َخرَدل حبَّة اإلٌمان من ذلن وراء ولٌس مإمن، فهو بملبه جاَهَدهم وَمن مإمن، فهو بلسانه جاَهَدهم وَمن مإمن، فهو بٌده جاَهَدهم فَمن

 .مسلم رواه

  

هاد زوؼان، فٌها لٌس است مامة: بؤربع الجنَّة ت نال إنما: النون ذو ٌمول رالَبة معه، سهوَ  ال وج   لبل للنفس وم حاَسبة والعَلَن، السر    فً هلل وم 

 .له بالتؤه ب للموت واالست عداد ت حاَسب، أنْ 

  َكَسبَتْ  َما الن ف وس   ت َوفَّى َؼًدا

د   ع ونَ  َوٌَْحص  ار    َزَرع وا َما الزَّ

 

مْ  أَْحَسن وا أَْحَسن وا إ نْ  ه  َْنف س    أل 

وا َوإ نْ    َصنَع وا َما فَب ئْسَ  أََساإ 

  

ر أنْ  ٌوم والعباد، البالد تحرٌر ٌوم والع رض، األَرض تحرٌر ٌوم أعٌاد نا المسلمون، أٌ ها  أنْ  وٌوم والملذَّات، الشَّهوات من الن فوس تتحرَّ

ر ر أنْ  وٌوم والن  فاق، الكذب من الملوب تتحرَّ ر أنْ  وٌوم والبَؽضاء، الشَّحناء من الص دور تتحرَّ  واالست بداد، الفَساد لٌود من الحموق تتحرَّ

بَه واجب   ذي كل   فٌبذل ر، ؼٌر واج  مص    .ٌزٌد ال حمَّه حك    ذي كل   وٌؤخذ م 

  

ر ٌوم أعٌادنا رون ٌتحرَّ م، والعداء الظالم، والحصار المائم، الظ لم من الم حاص  تَراك  دٌك من الم  ، لبل الصَّ ٌب ومن العدو    وال البعٌد، لبل المَر 

ة وال حول  .تعالى باهلل إال لوَّ

  

ر أنْ  ٌوم أعٌاد نا  .الٌهود وؼٌر الٌهود ظ لم ومن الٌهود، بْطش ومن الٌهود، بَراث ن من المبارن األلصى ٌتحرَّ



  

وا أخرى، إلى وتنتملون طاعة فً كنتم الٌوم هذا فً بالفرحة، مؤمورون أأأنتم المسلمون، أٌ ها ؛ ولكم افَرح   َوب َرْحَمت ه   ّللاَّ   ب فَْضل   ل لْ ﴿  األجر 

وا فَب ذَل نَ  ٌْر   ه وَ  فَْلٌَْفَرح  ا َخ مَّ  .[58: ٌونس﴾ ] ٌَْجَمع ونَ  م 

  

وا َشحناء، وال بَؽضاء ال وَصفاء، حب أٌَّام َشماء، ال سعادة   أٌَّامَ  اختالؾ، ال ات  فاق أٌَّامَ  ترًحا، ال فرًحا العٌد أٌامَ  األٌَّام هذه فاجعَل وا  تساَمح 

وا، ل وا والع دوان، اإلثم على ال والتَّموى، البر    على تَعاَون وا وتحاب وا، تواد وا وتَصافَح  وا األرحام، ص   .اإلسالم بؤخالق تخلَّموا األٌتام، وارَحم 

  

نَّا تمبَّل اللهم لنا اللهمَّ  الممبولٌن، من واجعلنا والبلنا، م  نا، أكبَر الدنٌا تجعَل وال والعمل، المول فً اإلخالصَ  ارز   وصلَّى علمنا، َمبلَػ وال هم  

 .العالمٌن رب    هلل والحمد   وسلَّم، وصحب ه أهله وعلى دمحم على هللا

 

 

 


